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�स�वे�टर
आ
ण जादईु खडा

-�व�लयम �ट	ग
मराठ�त: �भाकर नानावट	
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�स�वे�टर अकॉन� रोडवर	ल घरात आई-व!डलाबंरोबर
राहत होता. &याला वेगवेग'या रंगाचे व आकाराचे खडे
गोळा कर+याचा छंद होता.
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पावसा'यातील एका श2नवार3या स4ी3याु 6दवशी वाटेत
&याला एक गंमतीदार खडा सापडला. लाल रंगाचा,
चमकदार व गोट	सारखा गोल गोल खडा होता. ख8याकडे
2नरखनू पाहताना &याला थरथर�यासारखे वाटले.
‘कदा;चत खडा पाहनू आ<चय�च=कत झा�यामळुे =कवां
पावसाचे थंडगार थब? अंगावर पड�यामळुे होत असावे,’
असे वाटले. ‘हा पाऊस थांबला तर =कती मजा येईल!’
असे तो मनाशी Cहणाला.
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गंमत Cहणजे पाऊस एका Eणात थांबला.. जणू काह	
पाऊस पडलाच नाह	, असे F<य नेहमी�माणे हळू
हळू न थांबता एकदम थांबला. थब? ना6ह<या झा�या,
ढग गायब झाले. सगळीकडे कोरडे कोरडे 6दसू
लागले. सय�ू तळपू लागले तेथे होत.े जणू काह	
पाऊस पडलाच नाह	, असे F<य तेथे 6दसत होत.े
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‘अगद	 लहानपणापासनचाू
�वचार के�यास आपल	 इ3छा
इतJया लवकर कधीच पण�ू
झाल	 नLहती,’ असे &याला
वाटले. ‘काह	 तर	 जादईू
चम&कार घडला असावा,’
असे &याला वाटले. ह	 जादू
&या चमकणाNया ख8यात
असावे याची हळू हळू खाOी
पटल	. (खरोखर तसे घडले
होत)े. &याची पर	Eा
घे+यासाठ� ख8याला जमीनीवर
ठेऊन ‘पRहाु पाऊस पडू दे’
असे तो Cहणाला. परंतु काह	
घडलेच नाह	. तो जेLहा
हाता3या मठ�तु धSन ‘पाऊस
पडू दे’ असे Cहणा�यानंतर
आकाश काळेक4ु झाले,
�वजा चमकू लाग�या, ढगाचा
गडगडाट झाला व पाऊस
कोसळू लागला.
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आजचा 6दवस एकदम सदैवीु
आहे.’ तो मनाशी Cहणाला.
‘यानंतर मला काय हवे ते मी
मागू शकतो.
माUया आई-व!डलांची इ3छा
मी पण�ू शकतो. नातलग व
�मOांनी काह	ह	 मा;गतले
तर	 देऊ शकतो.’

तो पRहाु ‘ऊन येऊ दे,’ असे
Cहणाला. &याच �माणे
‘पाठ�वर	ल चामखीळ
ना6हसे होऊ दे,’ अशी इ3छा
LयJत केल	. चामखीळ ना6हशी
झाल	. ऊनह	 पडले. तो आता घर	
जाऊ लागला.
घरात आई-व!डलांना हा जादईु
खडा दाखवनू &यांना
आ<चय�च=कत करायचे होत.े
&यांचे फललेलेु चहेरे बघायचे होत.े
खरे पाहता &यालाच यावर
�व<वास बसलेला नLहता.
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�Wॉबेर	3या डXगराजवळनू जात असताना ‘आप�याला
काय काय हवे,’ याचा �वचार &या3या डोJयात होता.
2ततJयात &याचे लE समोर गेले. एक Yरू , भकेलाु �सहं
&या3याकडे वाईट नजरेने बघत होता. हा एकदम
घाबरला. जर तो घाबरला नसता तर जादईु ख8याचा
वापर कSन &या �सहंाला बघता बघता गायब तर	 केले
असत.े =कवां तो �वतः तर	 घर	 जावनू आई3या कशीतु
झोपला असता.
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नाह	 तर या �सहंाला फलपाखSु वा फलू =कवा शळेी कSन
टाकला असता. ‘मी एक मोठा खडक Lहायला हवे,’ असे मनात
आणाय3या आतच तो खडक झाला. �सहं &या3याकडे उडी
माSन आला. परंतु तो पण�पणेू गXधळला. खडकाचा शंभर
वेळा वास घेतला. खडकाभोवती चकरा मार�या. परंतु सावज
काह	 सापडले नाह	.
‘मी &या गाढवा3या �प�लाला �प\टपणे ब2घतले होत.े’ असे
पटपटतु ु ग]धळले�या ि�थतीत 2नघनू गेला.
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�स�वे�टर धXड होऊन �Wॉबेर	3या डXगरावर पडला होता.
शजेार	 जमीनीवर जादईु खडा चमकत होता. परंतु &याला ते
धरता येत नLहत.े ‘मी अगोदर3या सारखे Lहायला हवे,’
असे &याला खपू वाटत होत.े परंतु काह	ह	 बदलत नLहत.े
ख8याला �पश� के�यानंतरच ती जादू करत होती.
परंतु तो आता काह	 कS शकत नLहता.
झपाट�यासारखे &याचे �वचार बदलत होत.े
तो घाबरला होता, काळजीत होता. &याला असहाय
वाटू लागले.
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&या3या डोJयात अनेक �वचार येऊ लागले.
‘कणीतर	ु हा खडा हातात घेवनू मला माUया मळू
�वSपात आण+याची इ3छा करावी,’
असे &याला वाटत होत.े परंतु आता काह	 ग&यंतर
नाह	 हे &याला पटू लागले. मळातु आपला व
खडकाचा काय संबंध Cहणनू हा �वचारच कणीु केला
नसता. &यामळुे ह	 शJयता लाखातनू एखाद	 असू
शकेल. �स�वे�टरला झोप आल	. _बचारा, तो तर	 काय
करणार! आकाशात तारे चमकत होत.े
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सकाळी सकाळी �सि�व�टरचे आई-बाबा शजेाNया-
पाजाNयाकंडे &या3याब`ल चौकशी करत होत.े
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इतर सग'या �प�लांशी, बछ8यांशी �वचारपसू केल	.
परंतु कणालाह	ु �स�वे�टरचा ठाव6ठकाणा
मा6हत नLहता. आद�या 6दवसानंतर &याला
कणीह	ु पा6हले नLहत.े
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आई-बाबा पो�लसाकंडे गेले. &यानाह	 ते हरवलेले मलू
सापडले नाह	.
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गावातील सगळी कOीु जमा झाल	 व
�स�वे�टरला शोध+यासाठ� बाहेर पडल	.
�&येक दगडाखाल	 वास घेत घेत जात होती.
झाडा3ंया बडाशीु , ओ�या गवतात,
डोगरा3या काना कोपNयात सगळीकडे
&या शोधत हो&या.
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परंतु कठेह	ु �स�वे�टरचा प&ता लागला नाह	.
खडका3या खालचा वास खडकासारखाच येत
होता व गवता3या खालचा वास गवतासारखा.
�स�वे�टरसारखा वास आलाच नाह	.
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एक म6हना उलटनू गेला. आई-बाबा सगळीकडे
शोधत होत.े शजेाNया-पाजाNयांना �वचारत होत.े ते
दोघेह	 पार थकनू गेले होत.े काय करावे ते सचतु
नLहत.े काह	 तर	 भयानक घडले असावे, ‘आता
यांनतर आपण �स�वे�टरला कधीच पाहू शकणार
नाह	’ असे �वचार &या3या मनात येऊ लागले.
(खरे पाहता �स�वे�टर तो एक मलैा3या अंतरावर
होता.)
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समाधानाने राह+याचा �य&न ते करत होत.े
रोज3या कामात गंतवनु ू घेत होत.े परंतु
घरातील �&येक गो\ट &यांना �स�वे�टरची
आठवण कSन देत होती. कामात मन
लागत नLहत.े
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राOीनंतर 6दवस व 6दवसानंतर राO. हे चY
चालचू होत.े �स�वे�टर अधनू मधनू जागा
Lहायचा. जागा असताना &याला फार वाईट
वाटायच.े 2नराश वाटायच.े
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आपण आता आय\यभरु धXडाच राहू असे
&याला वाटू लागले. तो आता दगडासारखा
2न<चल झाला होता. कायम झोपेतच असायचा.
थंडी वाढत होती. वसंत ऋतू आला.
पान गळनू पडायला लागल	. गवत सकूु लागले.
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6हवाळा आला. वारा जोरजोराने वाहू लागला.
बफ� पडू लागले. सव� �ाणी आपाप�या _बळात/घरात
राहू लागले. साठवनू ठेवलेले अRन खाऊ लागले.
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एकदा &या खडकावर को�हा बसला.
�स�वे�टर ‘भकू लागल	’ Cहणनू ओरडनू
सांगत होता. काह	 उपयोग झाला नाह	.
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बफ� �वतळू लागले. सय�ू 6दसू लागला.
जमीन तापू लागल	.
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झाडांना पानं येऊ लागल	. फलंु उमलल	.
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मे म6हRयातील एके 6दवशी �स�वे�टर3या
बाबानी ‘आपण �पक2नकला जाऊ या,’
Cहणनू आईला आeह कS लागले.
‘आपण बाहेर पडू या. �स�वे�टरची उणीव
भासत असल	 तर	 आपण समाधानाने जगू
या,’ असे &यांना वाटत होत.े
ते �Wॉबेर	3या डोगरावर �पक2नकला गेले.
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आई नेमकf &याच खडकावर बसल	. आईची ऊब
�स�वे�टरला जाणवू लागल	. ‘आई, बाबा, मी,
�स�वे�टर येथेच आहे,’ असे ओरडनू सांग+याचा �य&न
तो करत होता. परंतु &या3या तXडातनू शgद फटेनातु .
&याला आवाज नLहता. तो खडक होता.
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बाबा डXगरावर चJकर माS लागले. आई जेवणाची
तयार	 कS लागल	. सड�वचसेँ ,् ओjसचे लोणच,े सलडॅ
असे अनेक अRन पदाथ� डgयात होत.े
2ततJयात बाबाला तो लाल खडा 6दसला. ‘काय म�त
खडा आहे,’ असे आ<चयlmगार &यानी काढले.
‘�स�वे�टर3या खिजRयात ते शोभनू 6दसले असत,े’
असे Cहणत &यानी तो खडा खडकावर ठेवला
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खडकावर जेवण मांडनू ते खाऊ लागले. खडक िजतका
जागा होऊ शकतो तेवढा �स�वे�टर जागा झाला. आई
बाबाना सांगत होती, ‘�स�वे�टर अजनू िजवंत आहे,
असे मला राहनू राहनू वाटत.े तो आप�यापासनू फार
लांब नाह	’. ‘मी, मी येथेच आहे,’ असे �स�वे�टरला
ओरडनू सांगावेसे वाटत होत.े परंतु आवाजच उमटत
नLहता. तो जादईु खडा &या3या पाठ�वर होता हे
&या3या लEात आले नLहत.े
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या म�त हवेत बागड+यासाठ� �स�वे�टर हवा होता,’ आई
Cहणाल	. बाबा दखीु क\ट	 होत जमीनीकडे बघू वागले.
‘तCहालाह	ु असेच वाटत असेल ना?’ आई &याना �वचारत
होती. ‘तू कशी काय हा �<न �वचाS शकतीस?’

बाबानी �वचारले. दोघेह	 दखीु मनाने एकमेकाकडे बघू लागले.
‘मी प6ह�यासारखा झालो तर!’ ‘मी प6ह�यासारखा झालो तर!’

�स�वे�टर मनात�या मनात Cहणत होता. पढ3याु
Eणी &या खडकातनू तो बाहेर आला.
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&या सवाoना =कती आनंद झाला याची क�पनाच कS
शकत नाह	. एकमेकाना �मठ� मार�या, मकुे घेतले. सव�
जण आ<चय�च=कत झाले.
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काह	 वेळाने सव� जण शांत झाले. घर	 परतले. जादईु
ख8याला एका कपाटात सरpEतु ठेऊन टाकले. ‘पढुे कधी
तर	 आपण &याचा उपयोग कS. परंतु आज आCहाला
कठल	ह	ु इ3छा नाह	. आCहाला जे हवे होते ते सव�
�मळाले.’

समाqत


